
Додаток  
 

до Програми забезпечення житлових прав 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа у Чугуївському 

районі на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням районної ради 

від «____» _____________ 2020 року  

(___сесія _____скликання) 

 

Завдання та заходи  

на виконання Програми  забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа у Чугуївському районі на 2020-2022 роки 

Завдання Перелік заходів 

Програми 

Виконавці Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

(вартість тис.грн) 

У тому числі очікувані результати 

(тис. грн/кількість квартир) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ведення обліку 

нерухомого 

майна, право 

власності на яке 

мають діти-

сироти та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

Ведення реєстру 

нерухомого майна 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Служба у 

справах дітей  

2020-2022 Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 

Підготовка проектів 

рішень про 

встановлення опіки 

над житлом та 

майном, право 

власності на яке 

мають діти-сироти та 

діти, позбавлені 

батьківського 

піклування, 

контроль за станом 

виконання 

опікунами обов’язків 

Виконавчі 

комітети 

сільських 

селищних рад, 

служба у 

справах дітей  

2020-2022 Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 



2 

щодо його 

належного 

збереження 

Сприяння 

виготовленню 

правовстановлюючи

х документів на 

житло та майно, 

право власності на 

яке мають діти-

сироти та діти 

позбавлені 

батьківського  

піклування 

Виконавчі 

комітети 

сільських 

селищних рад, 

служба у 

справах дітей 

2020-2022 Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 

 

Створення комісій 

для  проведення 

обстеження стану 

житлових 

приміщень, що 

перебувають  у 

власності дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа 

Виконавчі 

комітети 

сільських 

селищних рад, 

служба у 

справах дітей 

2020-2022 Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 

2. Вивчення стану 

збереження 

житлових 

приміщень, що 

знаходяться у 

власності дітей-

сиріт    та     дітей, 

Проведення 

інвентаризації житла 

дітей-сиріт, дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування та осіб з 

їх числа 

Служба у 

справах дітей, 

РЦСССДМ  

2020-2022 Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 
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позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

осіб з їх числа 

Поточний ремонт чи 

реконструкція 

житла, що перебуває 

у власності дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа 

Виконавчі 

комітети 

сільських 

селищних рад, 

служба у 

справах дітей 

2020-2022 Місцевий 

бюджет 

 

 

400,0 100,0 150, 0 150,0 

3. Забезпечення 

придбання житла 

для дітей-сиріт, 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

осіб з їх числа 

Придбання 

житла.Вартість 

житла не повинна 

перевищувати 

прогнозованих 

середньомісячних 

показників 

опосередкованої 

власності житла за             

1 м
2
 по Харківській 

області на 

відповідний рік, 

визначений 

уповноваженим 

органом у сфері 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

Виконавчі 

комітети 

сільських 

селищних рад, 

служба у 

справах дітей 

2020-2022 Місцевий 

бюджет 

 

 

37 200  

 

88 дитини   

 

11500 

27 дітей 

 

12 300     

  29 дітей 

13 500      

32 дитини 

4. Вивчення 

потреб у 

забезпеченні 

дітей-сиріт        та 

Аналіз контингенту 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського  

Служба у 

справах дітей  

2020-2022 Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 
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 дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та осіб 

з їх числа 

упорядкованим 

соціальним 

житлом 

піклування, які у 

наступному році 

завершують 

перебування у 

відповідних закладах 

для таких дітей, 

дитячому будинку 

сімейного типу, 

прийомній сім’ї або 

завершується термін 

піклування над 

такими дітьми щодо 

наявності чи 

відсутності у них 

права на житло та 

визначення потреб у 

забезпеченні їх 

житлом 

       

5. Ведення обліку 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та осіб 

з їх числа, які 

мають право на 

отримання житла 

із житлового 

фонду 

соціального 

призначення  

Вирішення питання 

про взяття дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування у яких 

відсутнє житло, або 

якщо повернення до 

нього неможливе, на 

квартирний облік  

Виконавчі 

комітети 

сільських, 

селищних рад  

2020-2022 Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 

Ведення 

квартирного обліку 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та осіб з 

їх        числа,         які 

Виконавчі 

комітети 

сільських, 

селищних рад 

2020-2022 Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 
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перебувають у черзі 

на отримання житла 

       

6. Захист 

житлових та 

майнових прав 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Вжиття заходів щодо 

передачі у власність 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування житла, 

щодо якого вони 

мають право 

користування 

Служба у 

справах дітей  

2020-2022 Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 

 

 

Заступник голови  

 районної ради                              І. Ковтун 
 


